הרומן"אינדיאנאפוליס-אפוקליססה" מאתיונתןבן-נחום(הספרייה החדשה ,הוצאת
הקיבוץהמאוחד/ספריסימן קריאה) נכתבעלרקע המערכהבאוקיינוס השקט
במלחמתהעולםהשנייה,אך המטרהטמוןבונכוןלכלהמלחמותובכלהזמנים

המפגששליעםהספר"אינדיאנאפוליס
אפוקליפסה" שליונתןבן-נחום הואמפגשביןסייפאוספרא.יונתןבן-נחום,

אתהאווירה ,את התחושותואתהרוח,
ובקיצור -את נשמתהאנשיםהנקלעים
לשדה המערכה בכל זמן ואתר; את
גורלם האכזר של הלוחמים ושל
מפקדיהם במלחמה המתעתעתבכולם.
אניסבורשהקרבהואהחוויההאנושית

המחבר ,הוא ספרא רבה ,שבקיאותו
במקרא ,בהיסטוריה ,בפילוסופיה של
הדתות ,בשירה ובאמנות המלחמה
מבצבצת -גלויה או מרומזת  -מכל החריפה ,העמוקה והעתיקה ביותר
שורהב 151-העמודיםשמחזיק הספר .בתולדותהמיןהאנושי,ולכןאי-אפשר
ואילואניסייפא -מלחוצולל ,שחווה
חמש מלחמות .המחבר הרחיק עדותו
אלזירת האוקיינוס השקט במלחמת
מצאתי אתעצמיתוך
העולם השנייהכדי לבטא
בעטוואלמתהן כדיקריאהכאילו נמצא
ממבט-עלמרוחקומשכנע אתאי
אני בשארםא-שייח,
ואת מכאוביה של המלחמה .גם אם
הספר מתאר את התנגשות האיתנים
בשעה שפרצה מלחמת
שביןשניעמיםוביןשתיתרבויות כה
,
ם
י
ר
ו
פ
י
כ
ה
ם
ו
י
2
ב
אחרי
מנוגדות וכה רחוקותביניהןומאיתנו,
הרי"רוחאלוהיםמרחפתעלפניהמים" הצהריים ,כש28-מטוטי
ועוברתביןדפיו,
"מיג"מצריים תקפו
וכמובנומדובר-
אותנו
כאן ובמלחמו-
תינו.
מעברלסגנון להשאירה רקלהיסטוריונים,ללוחמים
המיוחד ,לפיוט ולמפקדים המעלים על הכתב את
שבשפהולעלילה חוויותיהם.
ה מר ת ק ת
יונתןבן-נחום משכיל לשרטט את
שהסופר רקם ,תוויית המלחמה שלזירת האוקיינוס
ה ת פ ע ל תי השקט במלחמתהעולםהשנייה ,משום
מיכולתו לשקף שהואזיהה אתהבסיסהאנושי שלכל
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מלחמהואתמניעיהבכלזירהובכלזמן
בלאהבדלגזע,דתאותרבות.הואחודר
עמוק לתודעתם ולתחושותיהם של
גיבורי סיפורו ,תוך שהוא כורך יחד
עובדות אמיתיות ובדיוניות .תיאורו
משקף אתההוויהואתהחוויההקרבית,
והואמצליחלהציףתחושותאותנטיות
מוכרות אצלמי שחווה והתנסה בהן

מקרוב.
כךקרהלי,כשמצאתי אתעצמיתוך
כדיקריאהכאילונמצאאני בשארםא-

שייח' בשעה שפרצה מלחמת יום
הכיפורים ,ב2-אחריהצהריים ,כש28-
מטוסי"מיג"מצרייםתקפואותנו.יונתן

בן-נחום מתאר חוויה זאת באורח
אותנטי,באילוהיהאיתי שם(עמ':)46
"מכלהחוויות שהמלחמה מעניקה

למשתתפיה  -מטוסים תוקפים
שצוללים עליך היא אולי המפחידה
מכולן .הדםקופאבעורקיך,וכל שאתה
חש הוא רצוןעז להתכווץ ,להתאפס,
להתאדות .בני-אדם מתחלקים לאלה
שמטוסי קרבירדועליהם ולאלה שלא
זכו לכך ,והרוב המכריע של חובבי
המלחמותשייךלסוגהשני".
סיפורה של הסיירת האמריקנית
הכבדה "אינדיאנאפוליס" ,שעל שמה
קרוי הספר,ושעלסיפונה משרתגיבור
הסיפור,ברייאן ,מושתת על אירוע

היסטורי אמיתי ומדהים ,שהוא
כשלעצמו מהווה דרמה העולה על כל
דמיון שלסופר.
עלילת הספר,כפי שהיא נרקמת
ונשזרתבידיהמחבר,מעצימהומחריפה
אתמשמעויותיוהאנושיותשלהסיפור
והופכת אותו לאוניברסלי  -עם כל
מוזרותוהייחודית ,לכאורה.
הסיירת"אינדיאנאפוליס" ((CA-35

המחבר מתמקד במתרחש
במחשבותיהם של קבוצת ניצולים
מצוות ה"אינדיאנאפוליס" ברגעיהם
האחרונים ומספרעל מאבקםהאכזרי,
הפיזיוהנפשי,להישרדות-כלאחדלפי
דרכו ורקעו .הוא מחדד וממחיש
בתיאוריו אתהחוויההאנושיתהנוראה
העוברתעלהימאיםשנפגעו,תוךשהוא
מציג את איוולתם של בני-האדם,
שבאהלידיביטויהן בהחלטתםליזום
מלחמותוהןבדרךשבה הם

טורפדה וטובעהעל-ידי צוללתיפנית
( )1-58ב29-ביולי  ,1945בעת שחצתה
את היםהפיליפיני ללא כל אבטחה מנהליםאותן.

"ממ~עה:

וליווי ,ולאחר שהעבירה את פצצות
האטום ,שהוטלו מאוחריותרעל
יפן .היא הייתה כלי

השיט

המשמעותי /

האחרון שהוטבע לצי",
האמריקני במלחמת

העולםהשנייה,
והטבעתהאת"
מעוררת ,כמובן,

השאלה המסקרנת ,מההיה
קורה אילו טובעה בעודה

נושאת אתפצצות האטום.
טביעתה של הסיירת לא
עוררה במשךימים כל תשומת
לבמצדרשויותהחוף,שאמורות
היו לצפות לבואה של האונייה
הלא שגרתית הזאת.לדיווחו של
מטוסצבאי ,שראה רקטות שנורו
מרפסודתהקברניט,קפטןמק-וי,לא
שמו לב ,וציתות שדר של מפקד
הצוללתהיפני לטוקיו ,המדווח על
ההטבעה ,ואשר נקלט על-ידי
האמריקנים ,נדחה כ"התרברבות"
יפנית.כלאותוהזמןשהו כ800-ניצולי
הסיירת  -מתוך 99ויו אנשי הצוות

שהיועלסיפונה-במיםשורציכרישים
אועלרפסודות ,כשהםחשופים לשמש
הקיץהיוקדת ללאמיםלשתייה .רק 84
שעות לאחר שהוטבעההסיירתגילה
מטוס של הצי אחדים מהניצולים,
שעדיין צפו עלפני המים .כאשר באו
למקוםכוחותהחילוץ ,הםמשומהמים
רק 316ניצולים.
למרבההאירוניהדווקאהקפטןמק-
וי הועמד למשפטצבאי והורשעבאי-
ביצועתרגילי התחמקות (זיגזגים)

מהצוללת התוקפת .הוא אומנם זכה
לחנינה והוחזר לשירות ,אך נפשו
המיוסרתלאידעהמנוח,והוא התאבד
לאחר זמן מה .אלה הן העובדות

ההיסטוריות.

שהתחוללה בזירת האוקיינוס השקט
החל מה 7-בדצמבר  ,1941כשנפתחה
ההתקפה היפנית הקטלנית על פרל
הרבור,והםגםגיבוריםמרכזייםבספרו
שליונתןבן-נחום.
לפני ההתקפהעלפרלהרבורהזהיר
אדמירל ימאמוטו ,שהיה מפקד הכוח
הימיהמשולבשלהיפנים,שבמרכזוהיו
נושאות המטוסים ,את המטההקיסרי
מפניהתוצאות הקשותשיהיולמלחמה
נגדהאמריקנים.ימאמוטו,שהיהבוגר
הרוורד ,הזהיר" :אל תעוררו את
המפלצת [ארה"ב] מרבצה ,כי
כשתתעורר ,תרסק כל מה שיעמוד
בדרכה" .משהותו הממושכת בארה"ב

היהאדמירלימאמוטומודעלמשאבים
העצומים ולפוטנציאל התעשייתי
העדיף של האמריקנים ,והוא ידע
שעוצמהזוהיאשתכריעבסופושלדבר
את גורל המלחמה .למרות זאת,

8

משהוטלהעליו המשימה לתקוף את
פרל הרבור ,הוא נרתם לתכנן את
התקפת הפתע ולבצע אותה במלוא
כשרונוומרצו.
לאחר הניצחון בפרל הרבור דחף
ימאמוטובכלכוחו -נגדרוב הדעות
בצבא ובצי  -לכבוש את הבסיס
האוויריהאמריקניבאימידווייובכך
להשלים את המלאכה שהחלה ב7-
בדצמבר .הואהיה משוכנע שהצי
האמריקני יחוש להגנת האי ,אך
ימצא את עצמו במלכודת,
שתגרום להשמדתכוחו אלמול
העדיפותהמוחצתשלהציהיפני
באותו מרחב -עדיפות שנוצרה
בעקבות ההתקפה על פרל הרבור.
השמדתהציהאמריקני והשתלטותעל
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מידווייהיו מעניקותליפנים עדיפות
החיבור שעושה יונתן בן-נחום בבלזירתהאוקיינוס השקט.
ב"אחריתדבר"עםאח"יאילתבזירתנו
הפצצתטוקיו ב 18-באפריל 1942
מזכירלי אתסיפוריהםשלניצוליאח"י באמצעותמפציציםשהמריאומנושאת
אילת ומחזק את המסקנה ,ש"סדנא המטוסים"הורנט"("פשיטתדוליטל")
דארעא חד הוא!"
פעולה שנועדהבעיקרכדילצנן אתבספר מתאר המחבר גם התרחשות להיטות היפנים להמשיך במלחמה
דמיונית,אך מלאתחיים,בקרבמפקדים לאחר המכות הקשות שספגו
טרם קרב .מדובר בהתרחשות האמריקניםמידיהיפנים בפרל הרבור
המעצימה את הניגוד הדרמתי שהיה ובקורלסי-סייעה לימאמוטו לשכנע
בפועלביןהציפיותלפני המלחמהלבין אתמתנגדיובדברהצורךלהוציאמייד
תוצאותיה .הדמויות המרכזיות  -אל הפועל את תוכניתו לכבוש את
האדמירלים ימאמוטו ונגומוהיפנים ,מידוויי.הואואדמירלנגומו,מפקדכוח
נימיץ וספרואנס האמריקנים  -הם נושאות המטוסים בפרל הרבור,
גיבוריה הראשיים של הדרמה המשיכויחדיוגםבקרבזה.אולםבקרב
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מידוויי,שנערךב4-ביוני ,1942ושהיה
המערכה הימית הגדולה ביותר
בהיסטוריה האנושית ,הובסוהיפנים:

הם איבדו ארבע נושאות מטוסים,
לעומת נושאת מטוסים אחת שאיבדו
האמריקנים .קרבמידווייהיה נקודת
המפנה במלחמה באוקיינוס השקט,
ואחריו ידעו היפנים כמעט אך ורק
תבוסות -כפישימאמוטוחזהשיקרה
עודלפני שפרצה המלחמה.
מול ימאמוטו ונגומו ניצבושני
מפקדים אמריקנים בולטים  -נימיץ
וספרואנס .ערב הקרב עלמידווייהיו
לציהאמריקנימספריתרונותמובהקים,
אשר נעלמו מעיני היפנים ,ואשר

עתידיםהיולקזז אתהעדיפותהיפנית,
שבה תלה ימאמוטו את תקוותו
לניצחון:

א .האמריקניםפיענחו את הצופן
היפני,וכךידעו מראשעלכוונתהיפנים
לפלושלמידוויי ואףגילו את מועד
הפלישה.
ב .אוניותיהם שלהאמריקניםהיו
מצוידות במכ"ם ,בעוד שהאוניות
היפניותהיונטולותאמצעיחיוניזה.
ג .האמריקנים הצליחובתוךשתי
יממות בלבד לשקם את נושאת
המטוסים "יורקטאון" ,שנפגעה בקרב
קורלסי ,ולשלבה -בניגוד להערכות
היפנים-בכוח המשימה ששעט לעבר

מידוויי.

ד .לרשותהאמריקניםעמדהבסיס
האווירי הגדול באימידוויי עצמו,
והמטוסים שהוצבו בו השתתפו
במערכה נגד כוח הפלישההיפני( .אם
כיאלהלאהיומטוסיםימיים,ויכולתם
לפגוע במטרותימיות הייתה ירודה

למדי).
עם זאת ראוי לציין,כי למרות
היתרונותהאלהשלהאמריקנים,לרבות
יתרון
היוההפתעה שהיה גלום בהם,הרי
הם מודעים לכך שכוחם הכולל
במידוויי-מספריתוטכנולוגית-נותר
עדייןנחותבהרבה מכוחם שלהיפנים.
לפיכךלאיהיהזהנכוןלטעוןששיקוליו
הטקטייםוהאופרטיביים שלימאמוטו
היובבסיסםמחוסריהיגיון.
אבל האירוניה ההיסטורית היא,
שלאכשרונםונועזותם שלהמצביאים
האמריקנים ואף לא היתרונות
הייחודיים שנמנו לעיל הם שהביאו
בסופושלדברלניצחוןהאמריקניהגדול

בקרבההכרעההזה.הןניצחונםהמוחץ
של האמריקנים בקרבמידוויי והן
תבוסתם הקשה של היפאנים נבעו
במידה רבה ממקריות וממזל .את
התהפוכות המכריעות באותה מערכה
ואת ההתרחשויות שבאו בעקבותיהן,
על היבטיהן האנושיים ,מתאר לנו
המספרבידאמן.
בצד השתלשלות המהלכים
ההיסטוריים רוקם לנו המספר את
הרקע האנושי-פסיכולוגי שלגיבורי
הקרב,שהופכיםלהיות גםקורבנותיו.
הוא מתאר לנו את שלב ההיערכות
ללחימה  -על הסיסמאות ,הגחמות,
משאלותהלבחסרות השחרוהביטחון
העצמיהמופרז שלהמצביאים-ומכין
אותנו לקראת התנפצותם באחתנוכח
תוצאותיוהדרמתיות שלהקרב.לפנינו

בצדהשתלשלותהמהלכים
ההיסטוריים רוקםלנו
המספר את הרקעהאנושי-
פסיכולוגי שלגיבורי הקרב,
שהופכיםלהיותנם
קורבנותיו

עודטרגדיהיוונית,שתוצאותיההקשות
צפויות מראש-אפילועלדעתמחוללה
 כפי שקרה פעמים כה רבותבהיסטוריה האנושית .וכך הוא כותב
(עמ' :)44-42

"בששת החודשים הראשונים של
המלחמהביצעהציהמשולב כמהוכמה
מבצעים כאלה ,תמיד בהצלחה :נע
בדממה אל מקום שבואין מצפיםלו;
שיגרבחשאימאותמטוסיםאלספינות
האויב; ושרף,טיבעוהשמיד,ושב
חזרה מהר וללא פגע .ההצלחות
הרצופותהולידוזלזולבאויב,ביטחון
יכולשלהאין-מטוסהקרב
בכוחוהכ
יל--4
החדיש,שהפילארבעיםמטוסיאויבעל
כל מטוס שנפל  -ואמונהכיאין דבר
אשרייבצר מכוחותינו .אג'נאיקה -
יהיה בסדר -הייתה התשובה לכל
הספקות .אבלהנזיר התקשה להיות
שותף לאופטימיות הגורפת של
קברניטיהצי המשולב.
"חלילשקוהצ'י וקרב -אין לדעת

מהטיבם בטרם שלמה המלאכה ,אמר
לידידואוגאקי.
"בעוד שלושהימיםנערוךכאן,על
הימאטו ,משחקמלחמהלבחינתסיכויי
הקרבוסיכוניו  -אמר אוגאקי -אני
רוצה שאתהתייצג אתהאמריקנים.
"מייפקדעליהם שאלהנזיר?
"יהיו המנן אדמירלים  -אמר
אוגאקי  -אבלאיך שאנחנומכירים
אותם,סבירלהניחשברגע הקשהיהיה
זהידידךריימונד ספרואנסשינהל את
הקרב .אתהמכיראותו,ולכןאנירוצה
שאתה תשחקאותו.
"הואמתוןוזהיר -אמרהנזיר-זה
לא אחדשייכנסלמלכודתאויאבד את
הראשויתחיללהכות סתםבאוויר.
"התרגילנערךבבטןהימאטו...היו
מזיזיםעלפני הלוחדגמיםזעירים של
אוניותככלימשחק.עלהקיר,מעלשדה
המערכה,הייתה כתובת משוחהביד
אמן ,פסוק מדברי הלוחם המושלם
מיאמוטו מוסאשי' :היה החלטי אבל
שלו ,פעל ללא מתחוהימנעמפזיזות,
ברוח מיושבת ולא משוחדת .הבט על
הכולבתבונה,למד אתהצדק,הבחןבין
טובלרע,ושאיש לאיוכל לתעתעבך'.
"אני שולחעשריםמפציציצלילה
ושישה-עשר מפציצי טורפדו על
נושאות המטוסיםהיפניות  -הצהיר
הנזירבשמו של המפקדהאמריקני.
"השופטים ,שאחזו מניפות בידם
כמו שופטים בתחרות סומו ,נופפו
במניפותיהם ,אות לעצור את הקרב.
לוטננט קומנדר מאטסאטאקה
אוקומיהנטלקוביותבידו,והיהמטלטל
אותןבדממהמעל טסגדולשלנחושת.
"גונג! -צילצלו הקוביות עלגבי
הטס.
"נושאות המטוסים היכל-אודם
ורבת-אושרנפגעוויצאו מכלל פעולה
הכריזאוקומיה."פניו שלאוגאקי ,שישב עלכיסא
רםונישאוניהל אתהתרגיל,נעוובבוז.
אני לאמוכןשהקוביות האלויגידולי
איך להילחם -התיז בזעם -אני לא
מאמין שאלוהי המלחמה משחק
בקובייה.בלישתי נושאות המטוסים
האלהאנילאיכוללהמשיך.
"רגעארוךהייתהדומייה.כולםתלו
עיניהם באדמירל ימאמוטו,שישב לד
עתה ושתק.
"תחזירו לו את שתי נושאות

המטוסים -אמרימאמוטווצימצםעוד
יותר אתעיניו.
"זההימור ,אבלזההסיכויהאחרון
שליפן לצאת בשלום מן המלחמה
הזאת -הסבירלנזיר אחרכך,בחדרו-
אםניתן לאמריקנים זמן לאסוף את
כוחם העדיף,נהיה גמורים ,אבל אם
נשמידעכשיו אתהצישלהם,אולינוכל
להגיע לחלוקתהאוקיינוס ולשלום של
תיקו.
"כך ,בהדרת כבוד ותרועות הידד,
הריםהצי הבלתי מנוצחעוגןוהפליג
לשום מקום :נושאות
המטוסים הענקיות
בתווך  -היכל-אודם
ורבת-אושר לפנים,
הדרקון הירוק והדרקון
המעופף מאחור -
ובקרבן מאתיים
ושמונים מטוסי קרב;
וסביבן ,כאפוד מגן,
הסיירות הכבדות
והמשחתות הקלות
והצוללות העלומות מן
העין; ואחריהן ספינות
המערכה האדירות ,עם
תותחים של שמונה-
עשראינצ'ים-לשוםצי
לא היו מעולם אוניות חמושות
בתותחים כאלה".

בנתיב שנבחר עלידה באורח מקרי
לחלוטין כשהייתה בדרכה חזרה
לנושאתהמטוסיםשלה.גילויהעל-ידי
מטוס התצפית אירע כשמטוסי
התקיפההיפניים ,שנמצאו עלסיפוני
ארבענושאותהמטוסים,עמדולהמריא
מהןכדי להשמיד את כוח המשימה
האמריקני,והגילוי הזה גרםליפנים
לערוך את מטוסי ההגנה האווירית
שלהםלקראת התקפהמסוגזה(דהיינו,
כשהם טסים בגובהפני הים בקרבת
אוניותיהם) .כאן זימן המקרה את

בהןדיכדי להותיר אותו טרף חסר
אונים אל מול מפציצי הצלילה
האמריקניים .באותו פרקזמןגורלי -
חמש דקות טרם המראת היפנים
מהסיפונים  -תקפו מפציצי הצלילה
האמריקניים והשמידו את עיקרהצי
היפניהאדיר.
התוצאה הכוללת של הקרב הפכה
אותו לאחד משלושת קרבות ההכרעה
החשובים ביותר במלחמת העולם
השנייה (לצדאל-עלמיין וסטלינגרד):
ביוםאחדבלבדאיבדוהיפניםבמידוויי
ארבע נושאות מטוסים
ועוד  250מטוסים ו90-
טייסים( .נדרשה אז שנה

וחעש
י

וכך סיכם את קרב מידוויי

ההיסטוריוןהצבאיהבריטיהנודעג'ון

)1.-

הצירוף הגורלי השני :בדיוק באותן
דקות של טרם המראההופיעהטייסת
אחרת שלמפציציצלילהאמריקניים,
שגםהיאהייתה בדרכה חזרה לנושאת

קיגן:

"ב 10:25-עמד נגומו [מפקד כוח
המשימה של ארבע נושאות המטוסים
'אקאגי'',קאגה'',היריו',ו'סוריו']אוליעל סף הניצחוןהימי הספקטקולרי
והגדולביותרשנראהאי-פעם...ושהיה
מכווןלשנות אתמאזןהכוחביןהעולם
המערבי והאסיאתי לעשרות השנים
הבאות.
"ב 5[ 10:30-דקות בלבד אחרכך]
הואניצב לא מול ניצחון ,אלא נוכח
אסון!
"שינוי גורלי זה היה תוצאה של
צירוףשני מקריםבלתי מתוכננים אך

פטאליים".

,סיפורו שלהסופריונתן
ן,בן-נחוםאמין ומרשים,
והמסרהטמוןבונכוןלכל
""המלחמותובכלהזמנים
- - - -.

המטוסים שלה .התרחשות מקרית על
פני השטח הביאה אותה להבחין
בנושאותהמטוסיםהיפניות,כשהןאינן
ערוכותלהתגונןבפניה(בעגההעממית
"נתפסועםהמכנסיים למטה").נוצראיפואצירוףמקריםמפתיע:תזמוןנדיר

המקרה הראשוןהיה הצלחתו של שביןעיתויהגילוי שלהכוחהיפנילבין
מטוס תצפית יפני לגלות טייסת ההיערכות הנחותה של מטוסיו,
יקנינו שלמפציציטורפדו ,שטסה שנמשכה דקות אחדות בלבד ,אךהיה
61

תמימהכדי להכשיר 100

טייסים להמריא ולנחות
על נושאתמטוסים).
סך כל האבדות
במערכת מידוויי היו
 3,000הרוגיםיפנים ו-
1,000הרוגיםאמריקנים.
במונחי אבדות בנפש
יגידו בוודאי ההיסטור-
יונים ,שהיאהייתה זולה
בהרבה מקרבטרפלגראו
יוטלנד.
בשוליהדבריםתהיתי
ילביני מה ראה הסופר לבקש את
בינ
עינייהמקצועיותבכותבורומן.במיוחד
גברה תהייתי לאחר שקראתי את
הדברים שהוא שםבפיגיבורת הספר,
מגי,לגבי חופשהיצירה(עמ':)76
"תיכף רואים שאתה לא מתמצא
בספרות-קראהמג-הסופררשאיואף
חייבלשלבבסיפוריומפרידמיונווממה
שחווהבחייו,ולשםכךמותרלולהעביר
דברים לא רק ממקום למקום ,אלא
אפילומזמןלזמן!
"הבידיונרים האלה עושים מה
שמתחשקלהם-רטןברייאן-ישלהם
סמכויותכמולאדמירלהאלסי".
התשובההיא איפוא":בידיונרים"
כן! אך"בדאים" -לא! שם המשחקהוא אמינות.לו עמדהבידיוןבסתירה
לעובדות,הייתה ה"אפוקליפסה" של
המחבר,עלמסריה ,מאבדתמאמינותה
ומעוצמתה.
סיפורו של הסופריונתן בן-נחום
אמין ומרשים ,והמסר הטמון בונכון
לכל המלחמותובכלהזמנים.
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